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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Lataar Belaakang Masalaah 

       Indonesiia merupaakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang), antara 

lain emas, perak, tembaga, minyak dan gas, batu bara dan lain-lain. Pertambangan 

dibatasi oleh negara, hak menguasai negara mengandung kekuasaan untuk 

mengarahkan, mengawasi dan mengurus penatausahaan atau penyalahgunaan 

bahan tambang, dan mengandung komitmen untuk memanfaatkannya untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat, penguasaan negara dilakukan oleh pemerintah 

pertambangan yang memiliki komitmen untuk memperoleh izin pertambangan 

untuk beroperasi. untuk memiliki opsi untuk menyelesaikan izinnya untuk 

beroperasi. Lisensi diberikan oleh otoritas publik sesuai dengan wilayah yang 

ditunjukkan dalam hibah. Untuk situasi ini, setiap organisasi hanya dapat 

memegang satu Izin Usaha Pertambangan (IUP). 

       Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan tugas 

kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan tugas 

pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana unjuk rasa secara menyeluruh tanpa 

dibatasi batas kekuatannya sepanjang masih dikenang sebagai hukum publik, 

sehingga pada dasarnya Polisi oleh KUHP diberikan kewenangan untuk 

melakukan demonstrasi kriminal. pemeriksaan dan pemeriksaan setiap 

demonstrasi kriminal. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara dalam Bagian XXI Pemeriksaan Pasal 149 ayat (1) menyebutkan bahwa 

kewenangan spesialis pelanggaran pertambangan adalah kewenangan Polri dan 

PPNS. 
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     Pertambangan Tanpa Izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh 

orang perseorangan, perkumpulan orang, atau badan hukum yang berbadan 

hukum yang dalam kegiatannya tidak mempunyai hibah dan kantor pemerintahan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan materiil. Pertambangan Tanpa Izin 

dimulai dengan adanya penggali konvensional, yang kemudian tercipta karena 

kemelaratan, keterbatasan pekerjaan dan pembukaan usaha, kontribusi dari 

berbagai perkumpulan yang bersifat cukong dan sponsorship, ketidakharmonisan 

dalam hubungan antara organisasi dengan lingkungan sekitar, dan darurat moneter 

yang diperpanjang diikuti oleh kesalahan perubahan. Kemudian lagi, kekurangan 

dalam kewenangan hukum dan undang-undang dan pedoman yang mencegah 

penambangan (oleh) individu juga telah menambah kebangkitan penambangan 

adat. 

      Pertambangan tanpa izin yang tidak mengikuti kaidah pertambangan yang 

benar sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penatausahaan dan 

Perasuransian Alam dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara, telah menimbulkan kerusakan ekologis, 

penyalahgunaan aset mineral, dan pertambangan. kecelakaan, maka sudah 

menjadi kewajiban Polri untuk menertibkan ranjau haram. Terlebih lagi, 

pertambangan tanpa izin tidak hanya bertujuan mengurangi potensi pendapatan 

negara, tetapi juga negara atau pemerintah harus mengeluarkan aset yang sangat 

besar untuk memperbaiki kerusakan ekologis. 
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      Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa penambangan adat pada 

umumnya tidak dapat dipisahkan dari budaya kekejaman atau premanisme, 

prostitusi, pertaruhan, dan isu-isu lain yang identik dengan pengabaian standar 

yang ketat. Cara hidup mengambil, termasuk menjarah, sedang berkembang, 

dengan tujuan mempengaruhi individu yang perlu bekerja sama sesuai dengan 

hukum dan pedoman yang sesuai. 

      Gejolak sosial, baik antara organisasi yang sah maupun para pelaku 

penambangan gelap maupun di antara masing-masing ekskavator itu sendiri, 

merupakan akibat lain yang merugikan karena adanya penambangan yang 

melanggar hukum. Oleh karena itu, melalui Peraturan Negara Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2000, diberitahukan kepada Pendeta, Kabag Hukum, Kapolri, 

Wakil Pimpinan dan Pejabat/Kepala Sipil untuk melakukan upaya penaklukan dan 

penertiban serta penghentian semua jenis latihan penambangan tanpa izin, praktis. 

selanjutnya, sepenuhnya sesuai dengan kewajiban dan spesialis masing-masing. 

     Mempertimbangkan praktik penambangan gelap yang tidak memperhatikan 

aturan penambangan secara akurat (praktik penambangan yang hebat) dan praktis 

tidak bernoda oleh hukum, penting bagi Polisi untuk mengambil langkah, 

sementara sekali lagi, mineral tidak berkelanjutan dan dalam penyalahgunaannya 

mungkin dapat merusak iklim, kemudian, yang terjadi selanjutnya adalah berbagai 

akibat buruk yang merugikan otoritas publik, tetapi juga lebih luas wilayah dan 

masyarakat di masa depan. Kerusakan alam, penyalahgunaan aset mineral, dan 

penurunan yang baik adalah contoh konsekuensi buruk yang merugikan otoritas 

publik, masyarakat di mana pun dan orang-orang di masa depan. Khusus bagi       
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Badan Publik, akibat buruk ini juga diperparah dengan kemalangan karena 

hilangnya gaji dari pungutan dan tugas yang berbeda, biaya untuk bekerja pada 

iklim, penyalahgunaan kekuasaan, dan hilangnya kepercayaan dari para 

penyandang dana asing yang memang menjadi fondasi dari pengembangan 

wilayah pertambangan rakyat. Akhirnya, Indonesia kehilangan salah satu pilar 

pendukung pembangunan finansial, dan kehilangan kesempatan untuk 

mengurangi pengangguran. Mengalahkan masalah Penambangan Tanpa Izin 

selalu dihadapkan dengan masalah. 

      Hal ini karena penambangan adat tidak dapat dibedakan dengan keberadaan 

masyarakat kelas bawah yang tidak mendekati aset keuangan lainnya karena 

terbatasnya pendidikan, bakat, dan kemampuan. Menutup latihan bisnis berarti 

menambah daftar pengangguran dan angka kebutuhan yang ekstensif, sementara 

membiarkan mereka tetap bekerja berarti menginjak-injak seluruh hukum dan 

pedoman umum. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka memiliki berbagai efek, 

keduanya memberikan peluang bagi otoritas publik. 

     Pengaruh Polri dalam menguasai pertambangan tanpa hibah merupakan 

kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewajiban dan spesialis Polri diatur 

secara mendalam di Bagian III. Dalam menjalankan kewajibannya (Pasal 13 dan 

Pasal 14), Polri diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 

Pasal 16 dengan pengaturan tambahan dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19. 

Pertambangan tanpa hibah/pertambangan yang melanggar hukum adalah 

perbuatan yang salah. dalam industri pertambangan yang dilakukan oleh orang-
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orang, perkumpulan orang perseorangan, atau organisasi atau perusahaan dengan 

bahan-bahan yang sah yang dalam kegiatannya tidak mendapat persetujuan dari 

instansi pemerintah sesuai dengan pedoman yang berlaku, yang membahayakan 

persetujuan pidana bagi setiap orang yang karena campurannya -up mengabaikan 

larangan. Pengaturan pidana terhadap pelanggaran pertambangan tanpa 

hibah/penambangan gelap diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

B. Rumusan Masalah 

Yaang menjadi rumusan masalah dalaam penulisan ini adalah: 

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang kewenangan polri dalam penertiban 

tambang tanpa izin menurut aturan perundang undangan? 

2. Apa kendala polri dalam menertibkan pertambangan tanpa ijin? 

C. Tujuuan Peneleitian 

      Target yang ingin dicapai dari eksplorasi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tindakan yang sah sehubungan dengan kewenangan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengendalian izin pertambangan 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.. 

2. Untuk mengetahui kendala polri dalam menertibkan pertambangan tanpa ijin 

D. Manfaaat penelitiian 

1. Eksplorasi ini dipercaya dapat memberikan komitmen bagi kemajuan ilmu 

pengetahuan hukum, khususnya jenis pedoman yang sah mengenai kewenangan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengendalikan pertambangan tanpa 

hibah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. 
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2. Pemeriksaan ini diyakini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat 

sekitar bahwa ada upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam 

melakukan penertiban pertambangan tanpa izin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


